Information om distriktslagsverksamheten i Västmanland
I syfte att ständigt utveckla och förbättra verksamheten för barn och ungdomar har Svenska
Fotbollförbundet (SvFF) och Västmanlands Fotbollförbund (VFF) fastslagit nya riktlinjer för
distriktslagsverksamheten.
SvFF har beslutat att ingen selektering får ske före den 1 januari det år spelaren fyller 15 år. Vidare
har man lämnat rekommendation att distriktslaget (15 år) ska genomföra max fyra träffar innan
utvecklingslägret i Halmstad. VFF avser att följa SvFF:s rekommendationer vilket bland annat innebär
att all verksamhet som sker i VFF:s regi är öppen fram till det år man fyller 15 år. Det innebär dock
inte att all verksamhet som sker senare är selekterad.
Detta innebär att distriktslagen kommer att få en något annorlunda inriktning jämfört med hur det
har sett ut de senaste åren. Verksamheten kommer att koncentreras runt Utvecklingslägret i
Halmstad (15 år) samt Distriktslagscuperna (16-17 år).
Vidare kommer Distriksförbundskaptener (DFK) att utses för treårsperioder och med olika inriktning:
•

•

DFK för 15 åringar: Utses för tre år och arbetar endast med verksamhet före, under och
direkt efter utvecklingslägret i Halmstad. Det innebär att de som utses till DFK startar med
kullen födda 2004 under 2019, byter sedan till kullen födda 2005 under 2020 och avslutar
med kullen 2006 under 2021.
DFK för 16-17 åringar: Utses för tre år och arbetar med fokus på kval till Distriktslagscuperna
och ett eventuellt efterföljande slutspel. Det innebär att de som utses till DFK för denna
verksamhet startar med kullen födda 2004 under 2020-2021, byter sedan till kullen födda
2005 under 2021-2022 och avslutar med kullen födda 2006 under 2022-2023.

Vi vill också tydliggöra målsättningen med de olika verksamheterna:
•
•

15 år – VFF ska identifiera och selektera de i kullen som kommit längst i sin utveckling och
bedöms ha bäst chans att prestera bra på utvecklingslägret.
16-17 år – VFF ska identifiera och selektera det bästa laget, som bedöms kunna göra bäst
resultat i Distriktslagscuperna.

Vidare har VFF beslutat att all verksamhet genomförs för spelare i de åldrar de är avsedda för, dvs
inga under- eller överåriga tillåts delta samt att alla som ska representera VFF ska ha sin
klubbtillhörighet inom Västmanland.
Vi tror att spelarutvecklingen framförallt, och med fördel, sker i den lokala föreningsmiljön. VFF har
därför utsett sju Fotbollskonsulenter (FK), dessa har som uppgift att stötta föreningarna inom
föreningsutveckling, ledarutveckling och spelarutveckling. Respektive FK har tilldelats sju föreningar
vardera, som de besöker tre gånger årligen. Vid dessa besök kommer respektive förenings specifika
behov identifieras och handlingsplaner konstrueras.
Ansvarig DFK för pojkar 15 år under perioden 2019-2021 är Niklas Rådberg
Positionen som ansvarig DFK för flickor 15 år under perioden 2019-2021 är ännu vakant och kommer
meddelas så snart den är tillsatt
VFF kommer att bjuda in samtliga ledare för 04-kullen till ett informationsmöte i september.
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